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Ontwikkelingen door de maatregelen ivm het Corona-virus

Beste Leden,
We naderen zowel het begin van de nieuwe competitie (20/21) als ook de statutaire jaarlijkse
ledenvergadering van het ORVBreda.
Primair kan gezegd worden dat het aantal inschrijvingen voor de nieuwe competitie (nu al 94 ten
opzichte vorig seizoen 102) onderstreept hoe gretig verenigingen, teams staan te popelen om weer
te gaan spelen. De geplande competitie gaat dus door!
Dat neemt niet weg dat er ook vragen en zorgen zijn over de gezondheidsrisico’s, uiteraard
samenhangend met de mogelijke verspreiding van het Corona-virus. Een aantal verenigingen en/of
teams heeft daarover contact met ons gezocht.
Voorts is de Algemene Ledenvergadering, gepland op woensdag 16 september een bijeenkomst die
gelet op de geldende adviezen en maatregelen ter discussie komt te staan.
Op beide zaken gaan we in deze nieuwsbrief graag in.
1. COMPETITIE SPELEN
Het is niet eenvoudig om alle zaken rondom het spelen van competitie in deze omstandigheden in
een paar woorden te vangen. Daar wagen wij ons dan ook niet aan. Wat we in het onderstaande
proberen te doen, is het aangeven van de hoofdzaken die spelen, en het verwijzen naar
internetpagina’s van de officiële instanties.
Vanuit de Nederlandse sportkoepels zijn in de afgelopen maanden veelvuldig protocollen, richtlijnen
en adviezen etc. gepubliceerd, ieder zoveel mogelijk toegespitst op de eigen specifieke situaties. Ook
de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO) heeft daaraan het nodige bijgedragen. Heel veel nuttige en
praktisch bruikbare informatie is te vinden op onderstaande websites. Een praktisch punt dat wij hier
willen aangeven is dat als spelers/speelsters twijfelen over de geschiktheid en/of veiligheid van de
ventilatie in de sanitaire ruimtes, er aangeraden wordt om zoveel mogelijk thuis te douchen.
Kortheidshalve verwijzen wij hier naar de uitgebreide informatie van de NEVOBO:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/13/coronavirus-en-volleybal-in-nederland
of die van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
of tenslotte het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kadercoronamaatregelen
Tenslotte is het van belang om je te realiseren dat het ORVBreda het spelen van de competitie
faciliteert door het organiseren van de competitie: het uitschrijven van wedstrijden middels een
competitieplanning, het verwerken van uitslagen en het bijhouden van standen. Het ORVBreda is
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geen zaalbeheerder of –eigenaar, en kan en wil ook niet in die rol treden. We raden je aan om in
geval van twijfel in overleg te treden met de tegenstander om na te gaan hoe de maatregelen op
andere locaties zijn vormgegeven en uitgewerkt.

2. ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 SEPTEMBER 2020
Het bestuur van ORVBreda kiest ervoor om dit jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV), die
gepland staat op 16 september as, op andere wijze te organiseren dan met de gebruikelijke
(gezellige) samenkomst.
Wij hebben nagedacht of de vergadering deels middels samenkomst en deels via videoverbindingen
zou kunnen worden gehouden maar dat lijkt praktisch gezien een zeer moeilijke opgave omdat met
name het element van “iedereen aan het woord te kunnen laten komen” niet uit de verf zal kunnen
komen.
Alle geldende maatregelen en adviezen, w.o. fysieke afstand van 1,5 meter, samenkomsten van
meerdere personen, noodzaak van de bijeenkomst, brengen het bestuur ertoe om de
jaarvergadering dit jaar volledig schriftelijk af te handelen. Hoewel de statuten van het ORVBreda op
dit punt duidelijk uitgaan van een samenkomst, is het bestuur van oordeel dat bijzondere
omstandigheden ook een bijzondere aanpak vereisen, en toestaan.
De planning wordt dan als volgt:
- Akkoordverklaringen leden met schriftelijk vergaderen: vanaf nu tot uiterlijk
9 september
-

Rondsturen door bestuur stukken en gedeeltelijke publicatie op website:
a. notulen jaarvergadering 11 september 2019
b. bestuursverkiezing (*B1)
c. financiële overzichten 2019/’20 incl. toelichting
d. verklaring kascommissie 2019/’20 en voorstel decharge (*B2)
e. benoeming nieuwe kascommissie
f. voorstel begroting 2020/’21 (*B3)
g. vaststellen competitiebijdrage 2022/’22 (*B4)
h. competitie indeling 2021/’21
i. reglementswijzigingen (indien van toepassing)

12 september

-

Gelegenheid voor leden voor het stellen van vragen (incl. rondvraag)

19 september

-

Beantwoording van de ingediende vragen en/of overige zaken

26 september

-

Insturen van stemmen op gevraagde besluiten (B1 tm 4)

30 september

-

Bekendmaking van de uitslagen van de stemmingen

3 oktober

Voor het nemen van de gevraagde besluiten wordt per lid (=vereniging) een eenvoudig
vragenformulier toegezonden, dat per gevraagd besluit de keuze biedt uit Voor/Tegen/Onthouding.
Van alle niet uitgebrachte stemmen wordt aangenomen dat deze een “voor” inhouden voor het
voorstel.
Om zeker te weten dat de leden het eens zijn met bovengeschetste werkwijze wordt je gevraagd om
je akkoord aan het bestuur te sturen via een e-mailtje aan secretaris@orvbreda.nl .
Het bestuur van het ORVBreda heeft het vertrouwen je met de inhoud van deze nieuwsbrief te
ondersteunen met het maken van de gevraagde afwegingen, en wenst alle leden, spelers en
speelsters een mooie competitie toe maar vooral:
WEES ALERT EN BLIJF GEZOND!
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